
Um número crescente de pessoas enfrenta inúmeros 

desafios para entrar no mercado de trabalho. Esta 

dificuldade é especialmente sentida por pessoas com 

deficiência e/ou incapacidades e/ou com reduzidos 

níveis de qualificação profissional, pelo que, a maioria 

das vezes, o futuro apresenta-se sem oportunidades 

realísticas de acesso ao mercado de trabalho. 

Para estas pessoas, as oportunidades são escassas 

ou praticamente inexistentes, pois dificilmente 

encontram um emprego que corresponda às suas 

qualificações e competências.

Parceiros Associados 

Este projeto Work4All conta, ainda, com 13 Parceiros 
associados, com o objetivo de apoiar a disseminação e 
a implementação sustentável dos resultados do projeto, 
através da sua disseminação junto das suas redes de 
parceiros.

f r a n s  n i j h u i s  s t i c h t i n g

Parceiros

Stichting Rea College Pluryn
The Netherlands

All About Quality Consultancy
The Netherlands

Frans Nijhuis Stichting
The Netherlands

Valakupiai Rehabilitation Centre
Lithuania

Istituto Don Calabria
Italy

Fundación Intras 
Spain

Santa Casa da Misericórdia do Porto
Portugal

Promenaden Kongsvinger AS
Norway

dafür gem. GmbH
Austria

www.work4all-ep.eu



No projeto Work4all sete organizações prestadoras 
de serviços de Formação Profissional e dois parceiros 
especializados, de sete países europeus, trabalham em 
conjunto com o objetivo de criar mais oportunidades 
de emprego para jovens/adultos com deficiência e/
ou incapacidades. Este trabalho tem por base a 
implementação da metodologia de Inclusive Job Design, 
na qual são identificadas competências específicas que 
serão posteriormente trabalhadas, junto dos formandos, 
pelas organizações.

Inclusive Job Design: uma mudança 
de paradigma
 
Até agora, as estratégias utilizadas pelos prestadores 
de serviços de Formação Profissional para a criação de 
mais oportunidades de integração e participação no 
mercado de trabalho concentravam-se, principalmente, 
no formando/pessoa com deficiência e/ou incapacidade. 
O desenvolvimento de estratégias focadas no 
empregador e no valor acrescentado para a empresa são 
raramente utilizadas ou, mesmo, negligenciadas. Neste 
projeto, acreditamos que uma nova estratégia, focada no 
empregador e no potencial valor para este, aumentará 
as oportunidades de empregabilidade dos formandos/
pessoas com deficiência e/ou incapacidade e/ou de 
pessoas com baixa qualificação profissional.

Esta nova metodologia de criação de empregos que 
beneficia os empregadores, tem o nome de Inclusive Job 
Design, o qual representa uma terminologia abrangente 
para designar uma metodologia orientada para o 
empregador na qual são criados empregos sustentáveis 
para pessoas com deficiência e/ou incapacidades cujas 
oportunidades de emprego são limitadas, especialmente 

quando têm competências reduzidas e um baixo 
nível de qualificação profissional. A metodologia de 
Inclusive Job Design implica o redesenho dos processos 
de trabalho, pela análise e separação das atividades e 
tarefas que constituem as funções existentes em vários 
níveis de complexidade. 
 
O duplo objetivo desta metodologia é a criação 
de uma oportunidade de negócio (Business Case) 
para os empregadores e, simultaneamente, de novas 
oportunidades de emprego inclusivo para formandos/
pessoas com deficiência e/ou incapacidades, pelo 
que a sua implementação requer uma mudança de 
paradigma. Para isso, as organizações que prestam 
serviços de Formação Profissional têm de aprender a 
pensar a partir da perspetiva dos empregadores, bem 
como a desenvolver esta nova estratégia.

Produtos 
 
O projeto produzirá quatro instrumentos de suporte 
às organizações que prestam serviços de Formação 
Profissional e que pretendam aprender mais sobre esta 
metodologia de trabalho.  

• Instrumento de Autoavaliação para organizações 

Com este instrumento de avaliação, as organizações 
parceiras estarão aptas a identificar os seus pontos fortes 
e os seus problemas, possibilitando-lhes a melhoria de 
aspetos chave para a implementação bem-sucedida da 
metodologia Inclusive Job Design.

• Currículo para profissionais de apoio ao emprego 

O currículo destina-se a profissionais com 
responsabilidades de mediação e apoio ao emprego. 
Durante este projeto, o currículo será testado e avaliado 
nos contextos nacionais dos parceiros do projeto, 
facilitando a introdução de eventuais ajustes.

• Manual para profissionais de apoio ao emprego

O manual formaliza as orientações e diretrizes de 
suporte à aplicação da metodologia de Inclusive Job 
Design, e mostra como os profissionais de apoio ao 
emprego devem utilizar esta metodologia para apoiar 
as empresas a aumentar a sua eficiência através da 
criação de oportunidades de emprego sustentável para 
formandos/pessoas com deficiência e/ou incapacidade.

• Diretrizes e recomendações para prestadores de 
serviços de Formação Profissional

Consiste num estudo de viabilidade sobre a 
implementação do Inclusive Job Design, com 
identificação de barreiras e facilitadores para apoio à 
implementação desta metodologia nos países parceiros.


